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PARAMETRII EVALUĂRII ONLINE 
                                                        Prof. Ciocîrlea Tamara 

 

Elaborarea unei strategii de evaluare este obligatorie, indiferent de mediul în care are loc procesul educational. 
Strategia de evaluare reprezintă un ansamblu de decizii operaționale și articulate, asumate de profesorul 
evaluator cu referire la: 
 formele și tipurile de evaluare utilizate; 
 metodele (evaluare orală, scrisă, prin probe practice, pe bază de proiect, portofoliu, investigație, 

autoevaluare, observare), tehnicile și instrumentele de evaluare (probe, teste, protocoale) a performanțelor 
învățări, coerența cu care sunt articulate în raport cu finalitățile prestabilite (competențe, obiective de 
performanță), modalitățile de îmbinare a lor, momentele și frecvența de utilizare. 

 criteriile și descriptorii de performanță, baremelele și sistemul de notare, maniera în care vor fi valorificate 
rezultatele evaluării. 

 Interfața cu elevul este una mediată. În interacțiunea cadru didactic-elev  se interpune mediul virtual cu 

caracterul său (ușor) artificial, distanța fizică, posibilitățile limitate de control al contextului evaluării (ale 

variabilelor de context în care se află elevul evaluat), feedback-ul 

vizual și auditiv limitat . 

 Legătura cu elevul este dependentă de condiții tehnice concrete și 
de abilitățile tehnice/ competențele digitale ale profesorului 
evaluator, respectiv ale elevului evaluat; 

 Pot fi conștientizate și valorificate o serie de avantaje și 
oportunități create de însăși prezența mediului și 
instrumentelor electronice. Iată câteva dintre acestea: 

  economie de timp și costuri (la nivelul instituției, profesorului, 
elevilor); 

  mai multe opțiuni și o mai mare libertate în privința programării și locului desfășurării evaluării; 

  livrarea (distribuirea) centralizată a testelor/probelor; 

  transparență a procedurii de evaluare (procedurile stabilite de profesor și măsura în care elevii se 
încadrează în respectivele proceduri); 

  posibilitatea de a stoca ușor dovezile (răspunsurile, produsele activității elevilor, timpii de reacție) și de 
a le reaccesa la nevoie; 

  posibilitatea înregistrării audio-vizuale a sesiunii de evaluare; 

  reducerea riscului de a greși prin facilitățile de procesare și notare automată a răspunsurilor. 

  mai multe opțiuni de acordare a unui feedback personalizat și a feedbackului constructiv (pe parcurs, la 
sarcinile pe parcurs, atât prin punctaj, cât și narativ); 

  opțiuni de valorificare formativă a feedbackului (oferirea posibilității de a-și revizui răspunsul în urma 
feedbackului primit, elevul știe ce a greșit chiar dacă nu revizuiește răspunsul); 

  opțiuni de urmărire a progresului elevilor; 

  se pot include itemi de evaluare mai variați și se pot evalua rezultate ale învățării mai diverse (itemi 
deschiși, de tip proiect, subiectivi); 

 



 accesul nemijlocit la materiale autentice (surse principale de informare – baze de date, articole științifice). 

 presiunea de dezvoltarea accelerată a competențelor digitale și de reconsiderare sau dezvoltare a  
competențelor psiho-pedagogice și didactice. 
 
Există o serie de riscuri, care pot fi, într-o oarecare măsură, evitate sau reduse prin acțiuni specific: 

 

-probleme tehnice ce pot surveni în timpul examenelor;  
-expunerea ridicată a profesorului și a elevilor evaluați, provocată de  prezența audio-vizuală ce poate fi  
înregistrată/modificată/manipulată/distorsionată;  
-riscul crescut al litigiilor, provocat de transparența procedurilor de evaluare, care pot fi interpretate variat; 
-cyber-bullying-ul (poate conduce la limitarea sau chiar la renunțarea la intervenții on-line din partea elevilor); 
dificultăți în utilizarea tehnologiei: 
-lipsa comunicării reale/fizice. 
-situații limită: o persoană este într-un anumit context în care nu poate avea acces la internet sau nu își permite 

acest lucru 
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Tradiții și obiceiuri în cultura românească 

Prof. Ganea Andreea 

 

 

 

 

 

Lumea din care face parte taranul roman a fost dintotdeauna bogata in obiceiuri si 

traditii. 

Acestea par a fi pentru cei care le privesc din exterior, manifestari folclorice fabuloase. 

Pentru cei care le cunosc insemnatatea, stiu ca aceste obiceiuri si traditii ascund intelesuri 

profunde, despre relatiile interumane si despre relatiile oamenilor cu natura. 

Prin astfel de manifestari, oamenii din diverse zone ale tarii, au incercat sa dea 

insemnatate anumitor momente sau intamplari din viata lor. 

Obiceiurile traditionale romanesti au ca si modalitati de exprimare: muzica, coregrafia, gestica 

sau mimica. Sunt fapte culturale complexe, menite inainte de toate, sa organizeze viata 

oamenilor. Marcheaza momentele importante ale trecerii lor prin lume, si le modeleaza 

comportamentul. 
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Cele doua mari categorii de obiceiuri si traditii sunt: 

 cele care marcheaza diferite evenimente ce se desfasoara de-a lungul anului. 

Sunt sarbatori religioase, cele legale, de munca agricola, de factori de mediu. 

Acestea vizau viata colectiva a satului, avand un caracter public si ciclic. Un loc 

special între obiceiurile religioase îl au cele  specifice Crăciunului și Paștelui. 

 a doua mare categorie se refera la obiceiurile care atesta diferite momente importante 

din viata omului. Desfasurarea lor era legata de momente bine determinate, care nu 

se repeta de-a lungul vietii. 
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Obiceiurile de peste an erau, in general, in directa legatura cu trecerea timpului, a 

calendarului, dar si a muncilor in colectivitatile agricole sau de pastori. Indeplinirea lor 

potrivit datinei, era in interesul intregii colectivitati, toata lumea aducandu-si aportul. 

La obiceiurile legate de momentele importante ale vietii omului, interesul indeplinirii 

obiceiului cadea, inainte de toate, asupra individului si a familiei lui. 

 

Obiceiurile care marchează momente importate din viata omului.  

Vizeaza momentele cele mai importante din viata unui om: nasterea, casatoria si moartea. 

Folcloristii numesc astăzi obiceiurile traditionale in legătură cu nasterea, initierea, casatoria si 

moartea, obiceiuri sau rituri de trecere. In general, nunta, prin desfăsurarea ei ampla si 

caracterul sarbatoresc si de mare veselie, atragea cea mai mare si cea mai activa participare a 

colectivitatii. 

Obiceiuri si traditii în legatură cu nasterea. Sunt un domeniu al oamenilor maturi. Pe 

langa parinti apar moasa si nasii. 

Cand copilul trecea printr-o boală grea sau printr-o primejdie, exista obiceiul ca, copilului să i 

se schimbe numele in Ursu sau Lupu. Se evita astfel ca pe viitor copilul sa mai fie 

“recunoscut” de respectiva primejdie. Acest obicei implica si ideea “mortii si a reinvierii” 

copilului. 
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După obiceiurile in legătură cu nasterea, urmand firul vietii omului, cele mai importante rituri 

sunt cele prin care se trece la starea de flacau de insurat si fata de maritat. 
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La momentul stabilit de datinile traditionale, copilul era scos din mediul social in care a trait 

în cadrul familiei, din randul copiilor prieteni. Era introdus intr-un mediu nou, care nu tinea 

numai de varstă, ci uneori si de profesie. 

Prin aceasta, el dobandea o serie de drepturi si de prerogative. Putea merge la targ, la hora, la 

bal, la carciumă, putea să facă parte din ceata de colindători, putea lua fetele la joc, putea să-si 

lase barbă. 

Cei care au trecut in noua stare, purtau uneori semne distinctive, mai cu seamă fetele. Ele 

veneau la horă cu capul descoperit, cu parul împletit in cunună sau chiar cu cunună de flori pe 

cap.  

Obiceiuri si traditii în legătură cu casatoria. Depaseau, prin amploarea si varietate, 

celelalte manifestări  folclorice. 

Acest fapt arată ca, din cele mai vechi timpuri, poporul acorda căsătoriei o mare importanta. 

Acest interes era direct legat de viata economică a colectivitătilor populare. 

 

PG.7 
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Noua unitate economica (familia) care se intemeiază prin căsătorie, era menită sa contribuie la 

perpetuarea biologica si socială a neamului. Era centrul interesului intregii colectivităti 

traditionale. 

Casatoria trebuia consfintită printr-o serie de acte, rituale si ceremoniale, menite să o ferească 

de fortele răufăcătoare si să-i aducă fecunditate, prosperitate si viată fericită. 

Intreaga desfăsurare a obiceiurilor în legătură cu căsătoria, cuprindea trei etape princpiale: 

logodna, nunta si obiceiurile de după nuntă. 

 

Transformarea societătii rurale intr-o societate de consum asemănătoare celei urbane si 

schimbările demografice fac ca obiceiurile sa se piarda sau sa nu se mai practice. Multe din 

obiceiurile traditionale romanesti le mai putem intalni doar in spectacole sau festivitati. 

Populatia rurala actuala trece printr-o emancipare care se afla la marginea prapastiei ce 

semnifica pierderea identitatii si patrimoniului traditional romanesc. 

Se fac eforturi considerabile de catre persoane dedicate ascestor cauze de pastrare a portului, 

dansurilor, arhitecturii, obiectelor si a tot ce inseamna traditie populara romaneasca. 
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Activitate desfășurată cu elevii 

clasei a IX-a B sub îndrumarea 

doamnei profesor Ganea Andreea 

Tradiții și obiceiuri 

în cultura 

românească 
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SĂ FIM INFORMAȚI! 

Prof. Ciocîrlea Tamara 
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EFECTELE PSIHOFIZIOLOGICE ALE CULORILOR 
 

 Studiile efectuate asupra psihicului uman au condus la ideea ca oamenii sunt influentati de culori si acestea 
dau un sens diferit vietii. Stari psihice sunt induse de modul in care fiecare persoana percepe mediul, sensul pe 
care il da obiectelor inconjuratoare. Anumite persoane sunt fericite cand sunt inconjurate de culori deschise si 
acest lucru pare sa fie suficient pentru ele. Se vorbea inca din culturile antice despre psihologia culorilor. 
Popoare ca egiptenii si chinezii, practicau cromoterapia sau foloseau culorile pentru a vindeca. Cromoterapia 
mai este numita uneori drept terapie usoara si este folosita si in ziua de azi drept tratament alternativ sau 
holistic. 
1.Rosul este folosit pentru a stimula corpul si minteasi pentru a mar i circulatia sangelui. 
2.Galbenul este folosit pentru a stimula nervii si apur ifica corpul. 
3.Portocaliul este folosit pentru a vindeca plamanii sipentru a creste nivelele de energie. 
4.Albastrul este folosit pentru a alina bolile si pentrua trata durer ile. 
5.Umbrele de indigo sunt folosite pentru a vindecaproblemele de piele.In 1666, omul de stiinta englez Sir Isaac 
Newton adescoperit ca atunci cand lumina pura trece printr-o prisma, se separa in toate culorile vizibile. El 
adescoperit si faptul ca fiecare culoare are o singuralungime de unda si nu se poate separa mai departe inalte 
culori. 

Efecte fiziologice: creşte presiunea sangvina; r idică tonusul muscular ; activează respiraţia; dator ită 
intensităţii ridicate a energiei radiante a lungimii de undă electromagnetică ce îi corespunde, dă senzaţia de 
caldură. Actioneaza asupra glandelor sexuale, stimulindu-le functionalitatea, Stimuleaza inmultirea globulelor 
rosii, regenereaza celulele.  Aplicarea luminii rosii, monocromatice grabeste cicatrizarea si vindecarea tesutu
lui. Este contraindicat in stari inflamatorii sau stari emotionale. 
Roşul figurează printre primele la alegerea culorilor preferate, unde ocupă locul al doilea după albastru. 
Este culoarea des preferată de copii şi de primitivi.   
 Roşul este perfect perceput şi deosebit dimineaţa, în vreme ce, după-amiaza, el începe să fie mereu mai prost 
distins, constatându-se chiar căderi bruşte de acuitate. 
Tentele de rosu din jurul organelor fizice dau indicatii privitoare la starea lor de sanatate.  
Efecte psihologice: culoare foar te caldă, stimulator  general, excită, ir ită, provoacă, incită la acţiune, 
îndeosebi în plan psihomotor, stimulator intelectual, neliniştitor, senzaţie de apropiere în spaţiu, excitare, 
aprindere, însufleţire, activare, mobilizare, facilitează asociaţiile mintale de idei. Semnificaţie psihologică 
şi rezonanţă afectivă: se caracterizează ca „forţa voinţei”; specifică tipului activ, excentric, ofensiv-agresiv, 
autonom, locomotor, competitiv, operativ; exprimă dorinţă, excitabilitate, dominanţă, erotism. Culoarea rosie 
este considerata un stimulent universal., intareste vointa si curajul. 
Rosu energizeaza la toate nivelele. Ne conecteaza cu corpul nostru. Orice lucru care trebuie inceput are nevoie 
de vitalitatea rosului.  

ROȘU 

PORTOCALIU 

Efecte fiziologice:   accelerează   pulsaţiile inimii; menţine presiunea sangvină; favorizează secreţia gastrică şi 
digestia, dinamizeaza energiile vitale, stimuleaza sistemul respirator; actioneaza asupra glandelor corticosuprarenale, 
diminueaza starea de oboseala; Efectul sau pozitiv principal consta in cresterea imunitatii corpului (cresterea 
rezistentei fata de infectii). Cel mai mult este utilizata in vindecarea spasmelor si a rigiditatii. De asemenea joaca un 
rol important in cresterea ratei metabolismului, in fortifierea plamanilor, a splinei si a pancreasului. Creste pulsul dar 
mentine normala tensiunea.   

Prof. Coculescu Gabriela 



PROFESIONIŞTII 

Pg.18 

Portocaliul este de asemenea o culoare caldă , intimă, primitoare ce vine în faţă, mai puţin brutală, dar foarte vie… 
Este o culoare fiziologică activă şi capabilă să uşureze digestia. Nu recomandăm, fireşte, de a lua masa într-o 
lumină portocalie, dar comesenii se vor simţi foarte bine după masă, aşezaţi în faţa unei decoraţii portocalii.  
Efecte psihologice: optimism, veselie; culoare caldă; stimulator  emotiv; senzaţie de 
apropiere   puternică;   culoare   sociabilă; este mai activ decât galbenul; impresie de sănătate şi optimism; în 
cantităţi şi pe suprafeţe mari pare dulceag şi iritant stimuleaza o mai rapida asimilare pe plan mental a ideilor 
noi. Oranjul este cel mai bun stimulent emotional. Ne conecteaza cu simturile noastre , ne ajuta sa indepartam inhi
bitiile si ne face independenti si sociabili. 
Trasaturi de personalitate: entuziast, fer icit, sociabil, energic, spor tiv, constructiv  Din punct de vedere psiho
logic, oranjul este utilizat pentru inducerea entuziasmului. 
Culoarea este contraindicata in: isterie, stres, spasmofilie, halucinatii, dementa senila, pietre la vezica biliara 
(litiaza), astm bronsic, bronsita.. Supraexcitarea, glandelor corticosuprarenale glande ce secreta adrenalina, 
hormonul agresivitatii. 
Semnificaţie în industrie: se foloseşte ca simbol pentru a semnala pericol legat de temperaturi înalte; electrocutări. 
Mesajul principal al culorii portocaliu este „Atenţie, pericol !”; pericol de accidente la anumite maşini şi instalaţii, 

Efecte fiziologice: stimulează nervul optic; influenţează funcţionarea normală a sistemului cardiovascular,. 
stimuleaza sistemul limfatic, stimuleaza sistemul nervos central, energia mentala; intensifica nergia digestive, 
actioneaza asupra secretiei pancreatice (glanda cu secretie mixta endocrina – secreta insulina si exocrina – enzimele 
pancreatice: amilaza, lipoza si tripsina). Este contraindicat in febra, palpitatii cardiace, constipatie. 
Ajuta mecanismul motor al corpului. El fortifica musculatura si faciliteaza functiile digestive. Uzul sau prelungit 
duce la aciditate, colici sau hemoroizi. Absorbtia in exces de radiatii galbene poate da palpitatii si delir. 
       Efecfe psihologice: căldură, intimitate; satisfacţie, admiraţie, înviorare; culoare caldă şi dinamică; culoarea cea 
mai veselă; stimulează vederea; calmant al psihonevrozelor; senzaţie de apropiere în spaţiu; stimulează şi întreţine 
starea de vigilenţă; sporeşte capacitatea de mobilizare şi concentrare a atenţiei, predispune la comunicativitate. 
Privită mult timp culoarea galbenă dă senzaţia de oboseală; dar în tonuri palide este suportabilă. Semnificaţie 
psihologică şi rezonanţă afectivă: exprimă spontaneitate şi este caracteristică pentru tipul activ, proiectiv, expan
siv, investigativ şi cu un nivel ridicat de aspiraţie  faciliteaza atingerea unei depline stapiniri de sine, autocontrolul; 
Ne ofera claritate in gandire, creste constiinta de sine, stimuleaza interesul si curiozitatea. Galbenul e legat de abili
tatea de a percepe si a intelege. Ne conecteaza cu mentalul nostru. . Exprimă variabilitate, aspiraţie, originalitate, 
veselie. Utilizarea acestei culori e insotita de o crestere generala a inteligentei si claritatii mentale. 
Trasaturi de personalitate: simt al umorului, optimist, increzator , practic, intellec tual. 
Se consideră în general că galbenul oboseşte vederea, ceea ce reiese şi din majoritatea anchetelor, unde culoarea 
capătă valori negative. Dar galbenul – una din cele mai vizibile culori de la distanţă, are un mare rol în sistemele de 
semnalizare, mai ales pe fond negru, ca avertizor de pericol. 
Semnificaţie in industrie:   Se foloseşte ca simbol pentru a  semnala    pericole mecanice; se vopsesc elementele 
tăioase, mobile ale maşinilor, punctele periculoase. Mesajul principal al culorii galbene este „Atenţie !” 
Utilizări recomandabile: încăperi orientate spre nord, cu luminozitate redusă; galben-portocaliu (culoarea nisipului) 
în mediu umed; în spaţii mari pentru a crea senzaţie de căldură, apropiere şi intimitate. 

GALBEN 

VERDE 

Efecte fiziologice: scade presiunea sangvină; dilată vasele capilare, este culoarea glandei tiroide. Ajuta la 

relaxarea muschilor, nervilor si a gandurilor. Determina dilatarea arteriala. Absorbtia sa excesiva are efecte 

daunatoare asupra tesutului muscular si a glandei,pituitare. 



Efecte psihologice: linişte, bună dispoziţie, relaxare, meditaţie, echilibru, contemplare, abundenţă de 
asociaţii   mintale   de idei; culoare rece, plăcută, odihnitoare, liniştitoare şi calmantă; impresie de prospeţime; 
facilitează   deconectarea   nervoasă; senzaţie de depărtare în spaţiu. Semnificaţie psihologică şi rezonanţă afectivă: 
Exprimă „elasticitatea   voinţei”,   concentrare,   siguranţă,   introspecţie,   persistenţă, îndrăzneală, abstinenţă, 
autoevaluar Diminueaza stresul,echilibreaza structura somatica si cea psihica, topeste (anihileaza) nelinistile, 
destinde si relaxeaza atit corpul, cit si gindurile. Este considerat marele calmant al nevroticilor. Sanatoriile de recu
perare pentru nevroza sint situate in zona montana, unde verdele nu piere nici iarna. Este indicata deci celor iuti la 
minie, irascibili cronici, celor cu idei fixe, obsesive, care sint dominati de angoasa, de frica, tiranizati de un sfirsit 
apocaliptic etc.  Din punct de vedere psihologic, verdele are un impact pozitiv, inducand gandirea pozitiva. Este 
prescris de aceea in managementul stresului. . Ne curata si echilibreaza energetic, oferindu-ne un sentiment de rein
noire, pace si armonie. Ne conecteaza la dragostea neconditionata si echilibreaza intreaga fiinta. 
Nu are contraindicatii. 
Trasaturi de personalitate: intelegator , autocontrolat, adaptabil, simpatetic, milos, generos, iubitor  de natu
ra, romantic. 
Caracterizează  tipul pasiv,  defensiv, autonom, reţinut, posesiv, imuabil.. 
Verdele. Are nuanţe foarte diferite: vedele viu, pur, este esenţialmente echilibrat pe plan nervos. De aceea se 
foloseşte la mesele de biliard, de joc,de consilii. 
Faptul a fost cunoscut cu mult înainte ca ştiinţa actuală să-l fi putut explica, prin măsurarea tensiunii sanguine şi a 
celei nervoase. (14) 
Verdele rămâne, în schimb, la fel de bine deosebit atât dimineaţa, cât şi după-amiază, fără diminuări ale puterii 
perceptive; 
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Efecte fiziologice: scade presiunea sangvină;  scade tonusul  muscular; calmează respiraţia şi reduce frecvenţa 
pulsului. Creste rata reactiilor metabolice si e folosit adesea in vindecarea ranilor 
Creste capacitatea de adaptare a organismului; usureaza regenerarea celulara, intinerirea; confera o deschidere 
entuziasta spre tot ce este elevat, inaltator si minunat in jurul nostru; ne ajuta sa traim in armonie cu semenii, cu cei 
apropiati noua. Corespunde si stimuleaza glandele paratiroide. Contraindicata in diabet zaharat si insipid. Albastrul 
este culoarea rece prin excelenţă şi de asemenea culoarea ce se duce la fund. Albastrul este calm, odihnitor, chiar 
puţin soporidic. El este culoarea nimerită pentru camerele de odihnă, pentru colţul de relaxare. Viziunea sa 
generalizată dă senzaţia de răcoare. Un loc albastru evocă spaţiul, aerul , marea şi parte de a o dimensiune mai mare.  
Trasaturile personalitatii de aura verde sint: linistea, multumirea, acceptarea, concilierea, rafinarea. 
Verdele simbolizeaza flexibilitatea impulsurilor (autocontrolul). De asemeni, subliniem dorinta de a impresiona si 
obtine recunoasterea. 
Preferinta pentru verde indica o natura a individului adaptabila la schimbarea situatiilor. Credem ca asa se explica si 
neimplicarea medicilor in revendicari exteriorizate de cei care aprtin ca profil psihologic culorilor rosu in special si 
portocaliu secundar. 
Albastrul este culoarea oceanelor, marilor, care reflectata in atmosfera, imprumuta vazduhului, cerului nuanta sa. 
Aceasta culoare simbolizeaza calmul profund, abnegatie, daruirea catre un ideal nobil, iubirea fara sentimentul de 
posesivitate si gelozie, iubirea in sensul propovaduit de Iisus. 
Preferinta pentru albastru ne sugereaza un om pasnic, inteligenta dublata de afectiune si armonie interioara. 
Efectele asupra corpului uman: culoarea albastra este odihnitoare, predispune la meditatie si r ever ie, confera 
linistea interioara, faciliteaza detasarea, senzatia de spatialitate, de departare in spatiu, pace inefabila, atingerea 
spontana, fulgeratoare a imensitatii infinitului. 
Efecte fiziologice: scade presiunea sangvină;  scade tonusul  muscular; calmează respiraţia şi reduce frecvenţa 
pulsului. Creste rata reactiilor metabolice si e folosit adesea in vindecarea ranilor 
Creste capacitatea de adaptare a organismului; usureaza regenerarea celulara, intinerirea; confera o deschidere 
entuziasta spre tot ce este elevat, inaltator si minunat in jurul nostru; ne ajuta sa traim in armonie cu semenii, cu cei 
apropiati noua. Corespunde si stimuleaza glandele paratiroide. Contraindicata in diabet zaharat si insipid. Albastrul 
este culoarea rece prin excelenţă şi de asemenea culoarea ce se duce la fund. Albastrul este calm, odihnitor, chiar 
puţin soporidic. El este culoarea nimerită pentru camerele de odihnă, pentru colţul de relaxare.  

ALBASTRU 
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INDIGO 
Efecte fiziologice ; are actiune anestezica; diminueaza durerile de cap, vijiiturile in urechi; favorizeaza instalarea 
echilibrului interior; faciliteaza evolutia spirituala; este purificatoare a singelui, a corpului fizic in general si un eliberator 
mental, favorizind autocontrolul, deci are si actiune benefica asupra corpului subtil (eteric si astral); este folosita in 
tratamentul obsesiilor. Actioneaza asupra glandei tiroide. Relaxeaza si incetineste activitatea sistemelor neuro-muscular, 
cardiovascular si limfatic. 
 Efecte psihologice. Energia indigo ne conecteaza cu inconstientul nostru, ofer indu-ne experienta de a fi o parte din 
intregul univers. Intareste intuitia, imaginatia, puterea psihica, creste activitatea de visare. 
Trasaturi de personalitate: neinfr icat, intuitiv, practic, idealistic, intelept, vindecator . 

VIOLET 
Efecte fiziologice: intensifica activitatea cardiovasculară; accelerează respiraţia, influenţează pozitiv rezistenţa 
cardiacă şi pulmonară. intareste sistemul de aparare imunitar; intareste (tonifica) sistemul nervos; este detoxifianta, 
avind cea mai mare putere de actiune asupra legaturilor electrochimice ale organelor si tesuturilor; este purificator al 
gindurilor; este stimulanta in special pentru firile intuitive, determina starea de gratie, de inspiratie. 
Pe plan fiziologic, medical: intensifica activitatea cardiovasculara; accelereaza respiratia. Utilizat cu succes in 
mentinerea nivelului concentratiei de potasiu din corp. Anumite radiatii (cu o frecventa inalta) a acesti culori inhiba 
formarea tumorilor. Deasemenea, tine sub control apetit. 
Efecte psihologice: culoare rece, neliniştitoare şi descurajatoare; stimulează; efect contradictor iu: în acelaşi 
timp atracţie   şi îndepărtare, optimism şi nostalgie; senzaţie de apropiere foarte mare în spaţiu; culoare ce dă o 
senzaţie de gravitate. Este contraindicata in nevroze (ar accentua excitabilitatea) si in tulburarile mentale. Deci aceasta 
categorie de bolnavi se va trata in statiuni montane, nu la mare! 
Ne purifica gandurile si sentimentele , oferindu-ne inspiratie. Ne conecteaza cu sinele spiritual dandu-ne intelepciune si 
putere interioara. Creste talentul artistic si creativitatea. 
Trasaturi de personalitate: leader , bun si corect, umanitar , simt al autosacr ificiului, vizionar , creativ, puternic 
mental. 

NEGRU 
Efecte fiziologice: repaus, reducerea activităţii metabolice. 
Efecte psihologice: reţinere, nelinişte, depresie, introversie (inter ior izare), înduioşare; impresie de adîncime, 
plinătate şi greutate. 
Semnificaţie psihologică şi rezonanţă afectivă: deces, tr isteţe, doliu, sfîr şit, singurătate, despăr ţire, moar te. 
Semnificaţie în industrie: pe fond galben este utilizat pentru semnalizare în instalaţiile de construcţie. 
Utilizări recomandabile: ca element de de limitare şi contrast pentru celelalte culori; un mobilier negru este pus în 
valoare în mod plăcut de o tapiserie colorată, din care să nu lipsească roşul. Ca fond pentru celelalte culori. 
                                                                                   
ALB 
Efecte fiziologice: contracţia  pupilei şi a muşchilor globilor oculari. 
Efecte psihologice: expansivitate, uşurinţă, suavitate, robusteţe, puritate, răceală; este obositor prin strălucirea ce o 
prezintă datorită capacităţii de reflexie totală a luminii. Semnificaţie psihologică şi rezonanţă afectivă: pace, împăcare, 
linişte, inocenţă, virtute, castitate, curăţenie, sobrietate. 
 Utilizări recomandabile:   pentru suprafeţe şi volume mici, întunecoase şi înguste cărora  le dă spaţialitate şi 
luminozitate,    le „dilată”. Pentru marcarea traseelor şi delimitarea spaţiilor interioare. 

GRI 
Devine valoros mai ales în prezenţa celorlalte culori ale căror efecte le atenuează.  
Utilizări recomandabile: pentru suprafeţe dominante însă combinat cu alte culori. Pentru pereţi, tapiserii, covoare sunt 
plăcute combinaţiile: gri-verzui, gri-albăstrui, gri-galben. 
O culoare luminoasă şi pură, bine saturată, deci neamestecată cu altă culoare, dă senzaţia de dinamism, veselie, mişcare, 
este o culoare vie. 
Cu cât scade luminozitatea sau strălucirea culorii prin îndepărtare de sursa luminoasă, obiectele devin mai întunecate iar 
culoarea mai adîncă. În combinaţie cu alte culori, o culoare devine pală indiferent de gradul ei de luminozitate, iar lipsită 
de luminozitate şi puritate, o culoare devine, cum se spune în limbajul coloristic „moartă”. 
Specialiştii care au urmărit schimbările bioritmice produse prim oboseală de-a lungul unei zile de muncă şi cum variază, 
în consecinţă, capacitatea de deosebire a culorilor, au stabilit, de pildă, că culorile mai trebuie alese şi în funcţie de viteza 
necesară execuţiei respectivei operaţii. Astfel pentru cele ce impun o mare repeziciune de răspuns sau de decizie, sunt 
indicate semnalizările cu roşu, galben sau portocaliu. În vreme ce pentru celelalte se pot folosi verdele sau albastru. 
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                                         Prof. Coculescu Gabriela 
Culorile complementare sunt situate diametral opus in roata culor ilor . 

Puse una lângă cealaltă crează contrastul maxim, părând mai luminoase, 
mai intense. Sunt potrivite persoanelor cu o personalitate puternica, 

 
 

                                                                               Triadele de culori. 

Sunt generate prin utilizarea a 3 culori egal depărtate pe cerc. Ele formează un 
triunghi echilateral. O triadă de culori pusă în compoziție dă impresia de echilibru. 

Se pot alege astfel încât să există o culoare care domină: o nuanță puternică și 
două mai blânde. 

 

    Culorile analoage se gasesc unele langa celelalte in cercul cromatic. Folsirea în compoziții a 
culorilor analoage nu înseamnă utilizarea a doar 2 dintre ele, ci pot fi 3 sau 4, în 
funcție de tema aleasă. 

 Fiind asemanatoare, par sa curga una din cealalta , creand combinatii placut ochiului. Ideal ar fi sa 
nu asociem mai mult de trei culori, dar putem merge la sigur cu doua culori analoage 
si una neutra, cum ar fi combinatia cromatica verde-albastru-bej. 

Combinatii clasice și sigure de culori (ținând cont de cercul cromatic): 
 

două culori și una neutră (ex. verde, galben, alb) 
o culoare și una neutră (ex. alb, roșu sau negru și roșu) 
o culoare și două neutre (ex. mov, negru, gri) 
două sau trei culori neutre (ex. negru și alb) 
două sau trei culori neutre calde (ex. maro+bej) 
un imprimeu și una neutră 
un imprimeu și una din culorile lui 
un imprimeu, una neutră și una din imprimeu 
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